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Dr. Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes Máriapócson
A Mária sugara – Közös vallásturisztikai értékek
megőrzése és bemutatása
A Hajdúdorogi Egyházmegye partnerségével indított Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében,
az Európai Unió támogatásával, megvalósuló beruházás nyitórendezvényét tartották Máriapócson 2013. január 22-én, ahol egyházi méltóságok, polgármesterek, országgyűlési képviselők mellett Romániából érkezett vendégek is jelen voltak.
A rendezvényen részt
vett dr. Semjén Zsolt minisz
terelnök-helyettes, aki Má
riapócsra érkezve a nyitó
rendezvény első helyszí
neként a polgármesteri hi
vatalba látogatott, majd
a kegytemplomba folytat
ta útját.
A Mária sugara – Közös vallásturisztikai érté
kek megőrzése és bemutatása című projekt keretében határon túli
partnerek bevonásával vallási turisztikai örökségek részét képező vagy
azok közvetlen környezetében lévő épületek renoválása, restaurálása
valósul meg 4 helyszínen 3 településen (Máriapócs, Nagykároly, Szat
márnémeti) látogatóbarát módon: turisztikai információs pult, érintőkép
ernyős terminálok és kiállító termek létrehozásával. A Hajdúdorogi Egy
házmegye, mint vezető partner Zarándokközpont kialakítását valósítja meg városunkban a régi óvoda épületében.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a projektnyitó ünnepségen el
mondta: Máriapócs az ország lelki értelemben vett egyik központja, a
világ legnagyobb görög katolikus kegyhelye, melyet a kormány is ki
emelten kezel. A zarándokútvonalak és a zarándoklatokhoz kapcsolódó
infrastruktúra kiépítésével olyan spirituális értékek valósulnak meg, me
lyek az egész ország javát szolgálják majd.

Locsolódnak
a nagycsoportosok
az Óvodában

Eredményes
fiataljaink!
Nagyon eredményesen szerepelnek diákjaink a tanulmányi versenyeken.
Matematika verseny Nyírbátor:
Mosolygó Panni 1. helyezés.
Helyesírási verseny Nyírbogát:
Virág Zsófia 1. helyezés, Vágó
Dézi 2. helyezés.
Versmondó verseny Nyírbátor:
Tamás László 1. helyezés, Papp
Bettina 3. helyezés.
Gratulálunk!

A tartalomból:
2. o.:	Polgármesteri
Hivatal hírei
3. o.:	Önkormányzati
hírek
4. o.:	Óvoda Hírei
5. o.: Start programról
6. o.: Újra felbőgnek
a motorok
7. o.: Rövid hírek
8. o.: Keresztrejtvény
9. o.:	Miserendek
Húsvétban
10. o.:	Események
képekben

Alternatív fűtésrendszer az Óvodában
A Belügyminisztérium Start-közmunka mintaprogram keretében biomassza-fűtést építenek ki a máriapócsi Napköziott
honos Óvodában.
A program célja a hátrányos helyzetű kistérségek településein működő közintézmények támogatása, hogy a gázüzemű
fűtésrendszert alternatív fűtési rendszerrel egészíthessék ki.
A program keretében üzembe helyeznek az óvoda épületében egy 100 kilowatt teljesítményű biomassza-kazánt.
A beruházás sokszorosan megtérül, ugyanis nem csupán a
drága gázt váltja ki, hanem a projekt emellett a munkahelyteremtést is elősegíti, hiszen a biomassza kazánt a településen és
a közvetlen környezetben található fás szárú növényekkel fűtik, s ezek kitermeléséhez, aprításához új munkaerőt is foglalkoztatni tud az intézmény.

Kovács István:

TAVASZI ÁLOM
Tavaszról álmodom csendben, Tavaszi szellőcske lágyan
Egy májusi reggelen.
simogatta arcomat.
A réten virágot szedtem,
Jártam a virág pompában
Tücskök zenéltek nekem.
Kék, tavaszi ég alatt.
Felettem madarak szálltak,
Virág illata áradt.
Oly édes volt a tavasz,
Öleltek arany sugarak.

Csend volt az erdei fákon,
A mocsaras, réti lápon.
Szép volt a tavasz álom
A nyírségi rónaságon.

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván
Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
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Bemutatkozik városunk új jegyzője: Dr. Juhász Szabolcs
Dr. Kiss Béla, Máriapócs korábbi jegyzője, a Bak
talórántházai Járási Hivatal vezetője megtisztelő kinevezést kapta. 1987-től vb titkárként dolgozott a
máriapócsi tanácsnál. 1990-ben Máriapócs jegyzőjé
nek nevezték ki, mely tisztségét mostani kinevezéséig
látta el. A megüresedett jegyzői munkakört, Dr. Juhász Szabolcs, 2013. február 19-től vehette át, aki városunk lakóinak, olvasóinak most bemutatkozik:
Nyíregyházán születettem, 1978-ban. A Középisko
lai tanulmányaimat a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban végeztem. Az érettségi után a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karára jelentkeztem, ahol
2002-ben jogászként diplomáztam.
A tanulmányaim után, Nyíregyházán kezdtem el dolgozni, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Illetékhivatalnál, 4 évig. Ezután
2006-ban Kisvarsány Község jegyzője lettem, 2013. február 19-ig,

amikor áthelyezéssel Máriapócs jegyzőjeként foly
tattam munkámat.
Görög katolikus vagyok. Feleségemmel és más
féléves kisfiammal jelenleg Nyírmeggyesen élek.
Bár Nyíregyházán születettem, gyökereim még
is Máriapócshoz kötnek. Édesapám Juhász Antal
Máriapócson lakott a Báthori út 18. szám alatt, édesanyám Várkonyi Gizella a helyi iskolában tanítónőként dolgozott, nagybátyám, Figula István az Általános Iskola igazgatója volt, így a Máriapócsi jegyzői állás megpályázásakor, az egyház jelentősége,
a város híressége, és a szakmai előrelépés mellett
nagyban motivált a városhoz való kötődésem. Úgy
érzem, az elmúlt években szerzett tapasztalataim és
képességeim hozzásegítenek ahhoz, hogy hosszútávon, sikeresen és
eredményesen dolgozzak a város fejlődéséért.
Dr. Juhász Szabolcs

Máriapócs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése
A Máriapócs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete február 14-én fogadta
el az önkormányzat 2013. évi költségvetését. A költségvetést 345 679 e/Ft bevétellel, 378 026 e/Ft kiadással -32 347 e/Ft
működési egyenleggel állapította meg. A
működési hiány belső finanszírozásának
érdekében a Képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét rendelte el. A 2012. évi pénzmaradvány összege 34.209 e/Ft.
Az önkormányzat feladatalapú állami
normatív támogatásai:
• A
 z önkormányzati hivatal működésének
támogatása: 74.013 e/Ft,
• T
 elepülés-üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása, valamint
egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása: 11.763 e/Ft,
• Ó
 voda működtetésének támogatása:
33.264 e/Ft,

• I ngyenes és kedvezményes óvodai és
iskolai gyermekétkeztetés támogatása:
17.850 e/Ft,
• S
 zociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 22.958 e/Ft,
• K
 özművelődési feladatok támogatása:
2.473 e/Ft.
Saját bevételek:
• H
 elyi adóbevételek 42.370 e/Ft, a Má
riapócs-Pócspetri Önkormányzati Vízés Csatornamű díjbevételéből származó
támogatás 8.000 e/Ft, Területfoglalási
díjak 1.680 e/Ft.
Központosított támogatások:
• k özcélú foglalkoztatás, kazánprogram,
védőnői szolgálat, MVH, belterületi kerékpárút Eu önerőalap, támogatás, Művelődési Ház pályázaton nyert támogatásai, stb. összesen 131.308 e/Ft.

Hirdessen a Képújságon!
Találja meg vevőjét, adja fel hirdetését!
Képújságunkat Máriapócson olvashatják több
mint 300 háztartásban, továbbá az interneten is néz
hető a www.mariapocsvaros.hu oldalon.
Hirdessen Ön is a képújság csatornáján ingatlan, állás, jármű vagy egyéb rovatban akár fényképpel is!
Hirdetéseiket, közleményeiket várjuk a Polgármesteri hivatal titkárságára (4326 Má
riapócs Kossuth tér 1. sz.), vagy a Művelődési Házba (4326 Máriapócs Báthori út 25. sz.),
személyesen vagy telefonon, a 42/554-501 vagy 42/385-533 telefonszámon, 08.00–16.00 óra
között. A Hirdetések frissítése hetente egyszer történik!

Az önkormányzat kiadásai között sze
repelnek a városgazdálkodási feladatok el
látása, épületek, építmények állagmegóvá
sa, közvilágítás, települési vízellátás, is
kolai, óvodai étkeztetés, ellátottak pénzbeli juttatásai, intézmények működtetése.
Felhalmozási célú kiadások között került
betervezésre az „Integrált Városfejlesztési Célok Megvalósítása Máriapócson”
elnevezésű beruházás 2013. évre eső önerő része, valamint az Óvoda épületben vegyestüzelésű kazán beépítése.
Az önkormányzat feladatainak ellátásához, működőképességének megőrzéséhez
2013. évben 12.180 e/Ft összegű általános tartalékalapot képzett. A 2013. évi
gazdálkodásban érezhető a 2012 decemberében, az állam által adósságkonszolidációs céllal nyújtott 106.001 e/Ft összegű hitelállomány kiváltása, valamint az
évek óta felhalmozódott szállítói tartozások rendezése.
Máriapócs Város Önkormányzat

Állandó kiállítás!
Komiszár János, Holló László-díjas
festőművész állandó kiállítása
megtekinthető Máriapócs Város
Önkormányzat kiállítótermében.
(4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.)
Nyitva:
Hétfő-Csütörtök, 08.00-16.00 óráig,
Péntek: 08.00-13.00 óráig.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
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A Máriapócsi Közös
Önkormányzati Hivatalról
Az országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényt.
A törvény 2013. január 1-én hatályba
lépett rendelkezései szerint a kétezer
fő állandó lakosságot meg nem haladó település számára kötelező a közös
hivatal létrehozása.
Közös hivatalt a járáson belüli köz
ségi önkormányzatok hozhatnak létre,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól. Kétezer fő
lakosságszámot meghaladó település is
tartozhat közös hivatalhoz. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó
települések száma legfeljebb hét.
A közös önkormányzati hivatal létre
hozásáról vagy megszüntetéséről az
érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg.
A településeknek 2013. január 1-jétől
számított 60 nap állt rendelkezésükre az
átmeneti időszakban, hogy a közös hivatalt létrehozzák. Amennyiben határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, akkor a
kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával jelöli ki a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó településeket.
A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás

megkötését, ha azt vele határos település kérte.
Ha a közös önkormányzati hivatalt
működtető települések egyike város,
akkor a város a székhelytelepülés.
Pócspetri település már 2012 őszén
elsőként jelezte csatlakozási szándékát.
Máriapócs Város és Pócspetri község
képviselő-testületei 2013. február 25én együttes testületi ülésen elfogadták
a Megállapodást, illetve a Máriapócsi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. A közös hivatal feladatai a
jegyző vezetésével a székhelyen és az
állandó kirendeltségen működik tovább.
Pócspetri településen a hivatal a közös hivatal kirendeltségeként működik
tovább és biztosítja a lakosság részére
a folyamatos és teljeskörű ügyintézést.
Mindkét hivatalban sikerült a hivatali apparátust ugyanannyi létszámban
megtartani.
A jegyző ügyfélfogadási rendje:
• s zékhelyen: hétfőn 8–12 óráig,
szerdán 8–12 óráig,
csütörtök 8–12 óráig.
• a Pócspetri kirendeltségen:
kedden 8–12 óráig,
pénteken 8–12 óráig.
A polgármesterek és én is azok leszek, hogy a közös hivatal zökkenőmentesen működjön és a két településen a munka törvényesen, szakszerűen
legyen ellátva.
Tisztelettel:
dr. Juhász Szabolcs jegyző

Tűzifa a családok melegéért
Máriapócson 2013. február hónapban
szocális célú tűzifaosztásra került sor.
A Belügyminiszter 59/2012. (XI. 28.)
BM rendeletében döntött a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról.
A támogatásban azon szociálisan rászoruló személyek részesültek, ahol a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi nettó
jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét, 28.800,– Ft-ot nem éri
el.
A biztosítható tűzifa mennyisége jogosultanként 1 m3 volt. A támogatás forrása bruttó: 1.828.800,– Ft állami támogatás
és az Önkormányzat által biztosított bruttó: 304.800,– Ft, saját forrás. A támogatás

F E L H Í V Á S

az általános iskolába történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/
2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8–9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhe
lye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára
beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója
dönt, elutasítás esetén a döntés ellen benyújtott
kérelmet a Nyírbátori Tankerület Igazgatója bírálja el.

Segíts, hogy segíteni tudjanak!

F E L H Í V Á S !
A kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ
Kihelyezett máriapócsi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata Adománygyűjtést szervez.
Kérjük, akinek feleslegesé vált, kinőtt gyerek,
kamasz, felnőtt ruhája, lábbelije van (elsősorban
tavaszi – nyári ruházat) azokat az Alapszolgáltatási Központba behozni szíveskedjenek. Munkanapokon hétfőtől – péntekig 8–12 óra között.
Adományaikat a következő címre várjuk: Má
riapócs, Kossuth u. 32–44. szám (családsegítő).
Köszönettel:
Nyári Józsefné családgondozó
Dr. Kissné Bunya Katalin családgondozó

Tisztelt Állattartó!
2013. január 1-jétől a kutyák mikrochipes
megjelölése kötelező. A chipezést a kutya életében egyszer kell elvégezni.
Jelenlegi felállás szerint összeterelt oltáskor
egyidejűleg a chipet nem helyezhetjük be. Ennek
nem állategészségügyi okai vannak, hanem az,
hogy mindkét beavatkozás adminisztrációja sok,
a tévedés lehetősége nagyobb. Háznál ilyen megkötés nincs. A megjelöletlen kutyák veszettség elleni oltását nem végezhetjük el soroltáskor, tehát
chipezett kutyákat kell majd felhozni.(164/2008.
(XXII.20)FVM rendelet 4§ (7) bek., illetve 147/
2004.(XI)FVM rendelet 5§ (3) bek. alapján)
Kutyák chipezése a tartási helyen: 3.000,– Ft
Veszettség elleni oltással együtt: 6.000,– Ft
(összeterelt oltás árában)
Dr. Oláh Zsigmond – Tel.: 06/30/353-7325

Hibabejelentő telefonszámok!
ezen formájából mintegy 120 család részesült Máriapócson. A tűzifa több családnak
jelentet átmeneti segítséget a fűtésben.
Máriapócs Város Önkormányzat

• E-on, Tiszántúli régió (ingyenes): 06-80/210-310
• Tigáz-DSO:
+36-80/300-300
• Elektronet Zrt.:
06-20/243-8664
• Máriapócsi Polgárőrség:
06-70/459-1951
• Vízművek, víz hibabejelentés: 06-70/374-0445
• Szennyvízügyelet:
06-70/334-6876
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Itt volt a farsang, állt a bál az Oviban!
2012. december 20-án nyílt karácsonyi ünnepséggel kedveskedtek a nagycsoportos gyermekek az óvodástársaknak és az érdeklődő
szülőknek, vendégeknek.
Január 15-én színházi előadást tekinthettek meg a gyerekek a
nyírbátori színházban.
Január 22-én mesemondó versenyt rendeztünk melyre a gyermekek otthon a szülőkkel készültek. A szakmai zsűrinek nagyon nehéz feladata volt, hisz minden gyermek igazán kitett magáért. Az

első helyezett a kistérségi mesemondó versenyen méretteti meg magát március végén.
Február 8-án nyílt farsangi mulatságon vehettek rész a királylányok, pókemberek, cowboy-ok, hóemberek, és még sokan mások.
Március 11–12–13-án óvodai nyílt napokat szerveztünk csoportonként, hogy a szülők, tanítók betekinthessenek az óvodai mindennapok kulisszáiba.

A MÁRIAPÓCSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
BEIRATKOZÁST HIRDET
A 2013/2014-es nevelési évre azok a gyerme
kek iratkozhatnak be az óvodába, akik
2013. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek
a Máriapócs Város területén lakó gyermekek,
ezt követően pedig a városban dolgozó szülők gyermekei. A már hozzánk járó gyermekek
testvérei szintén előnyt élveznek.
A beiratkozáshoz szükséges személyi okmányok:
• a gyermek személyi azonosítója,

NYÍLT TANÍTÁSI NAP

• a gyermek lakcímet igazoló hatósági
igazolványa,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a szülő személyi igazolványa,
• a szülő lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.
A beiratkozás ideje: 2013. április 15-től –
április 19-ig 8.00–12.00-óráig.
A beiratkozás helye: Máriapócsi Napközi
otthonos Óvoda, Máriapócs, Kossuth tér 12.
Kérjük az időpontok pontos betartását!
					
Bajzáth Viktória óvodavezető

Március első hetében nyílt tanítási napot rendeztünk leendő
első osztályos gyermekek szüleinek. Ezen a napon Vincze Sándor
igazgató úr tájékoztatója után betekintést nyerhettek az 1. osztályosaink angol órájára, a 4. osztályosaink angol nyelvű környezetismeret órájára, valamint megnézhették Iváncsik Istvánné Ági néni
vezetésével, hogy hogyan lehet
alkalmazni az interaktív táblát a
magyar nyelv oktatásában.

Legfinomabb toroskáposzta!
Idén ismét hamisítatlan falusi disznóvágásra várták az érdeklődőket Napkoron,
ahol Máriapócs is megmutatta tudományát.
2013- ban tizenkettedik alkalommal rendezték meg a hagyományos böllérversenyt. A falusi
disznóvágás hagyományait elevenítették fel a benevezett csapatok. Hurka, kolbász, evés-ivás,
dínom-dánom hajnaltól hajnalig!
Egész napos gasztronómiai kirándulás az egész családnak! Az idei
fesztiválra 27 csapat nevezett be.
Volt szalmával és faszénnel történő perzselés, de a kaplonyiak
sváb típusú, forrázásos techniká-

ját is megtekinthették a látogatók. A zsűrinek idén sem volt egyszerű feladata, végül
a legjobb kolbász díját a Zalahús, a legfino-

mabb toroskáposztáért járó elismerést a Má
riapócsiak vehették át.
Köszönet a résztvevőknek: Papp Berta
lan polgármesternek, Kerecseny
Sándornak, Illés Attilának, Ács
Sándornak, Kiss Istvánnak, Sitku
Bélának, Bordás Zsoltnak, Lin
zenbold Sándornak, Szluk Gábornak.
Köszönet a támogatóknak:
Máriapócs Város Önkormányza
tának, Tárbály Istvánnak a Má
riapócsért Alapítvány alapítójá
nak, Kapin Istvánnak a Nemzeti
Kegyhely Igazgatójának, a Glos
ter Kft.-nek, és Kovács Istvánnak
a „Böllérverseny Napkoron” cí
mű verséért.
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Beszámoló a 2012. évi Start programról

Máriapócs Város Önkormányzat 2012.
évben három start munka projektben
vett részt. A három projekt a belvízelvezető rendszerek rendbetétele, mezőgazdasági
földutak rendbetétele, valamint a mezőgaz
dasági projekt. A projektekben összesen 43
fő foglalkoztatására nyert 100 %-os támogatást az Önkormányzat.
A foglalkoztatás időtartama 10 hónap volt
a mezőgazdasági projekt keretében, míg a
belvízelvezető rendszerek és mezőgazdasá
gi földutak rendbetétele projektek esetén
11 hónap. A tavalyi esztendőben nem csak
a foglalkoztatás finanszírozása került támogatásra, hanem jelentős eszközbeszerzésre is
lehetőség nyílt.
Így a mezőgazdasági földutak rendbetétele projektben sikerült megvásárolni egy
homlokrakodót, a hozzátartozó földkanál-

lal valamint egy vonólapot, ezen eszközök
érték több mint három millió forint. A belvízelvezető rendszerek rendbetétele keretében sikerült egy nagy értékű rézsűkaszát, és
toló lapot beszerezni. A mezőgazdasági projektben pedig elkészült a fóliasátor, öntözőberendezéssel és sikerült kézi szerszámokat
is megvásárolni.
A projektekben a következő feladatok
kerültek elvégzésre: közel 5 km külterületi földút került rendbetételre, 1,5 km külterületi csapadék vízelvezető árok folyamatos karbantartása megoldódott, valamint 2
km belterületi nyílt csapadék vízelvezető
árok került tisztításra, karbantartásra, 600 m
árok újrabetonozása és fed lapozása megtörtént, így megújult az Ófehértói, Bercsényi,
Báthori, Ady E. út.
A mezőgazdasági projekt keretében több
mint egy hektáron burgonya, és zöldségfélék megtermelésével foglalkoztak a projektben résztvevő munkavállalók. A megtermelt
árukat a helyben működők konyhák felvásá
rolták, közel félmillió forint értékben. 2,5
Ha akácerdő került az ősz folyamán betelepítésre.
A projektek sikeres végrehajtása megtörtént.

Tüdőszűrés Máriapócson!
Szűrés helye: Művelődési Ház (4326 Máriapócs, Báthori út 25. sz.)
Szűrés ideje: 2013. április 09–10., 08.00–12.00.
A tüdőszűrésen való megjelenés 30 éves kortól KÖTELEZŐ és INGYENES!
(30 éves kor alatt nem tudunk tüdőszűrést végezni.
Ebben az esetben tüdőgondozóban kell jelentkezni.)
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját
és személyigazolványát magával hozni szíveskedjen.

VIGYÁZZ A TÜDŐDRE!
Évek óta kisebb bizonytalanság van abban, hogy kötelező-e elmenni a tüdőszűrésre. A
zavar talán annak tudható be, hogy ma már nem feltétlenül küldenek behívót. A tüdőszűrést az 1950-es évek körül kezdték meg nálunk, mégpedig a tbc elleni küzdelem keretén belül. Ma ugyan még mindig ez az elsődleges oka a tüdőszűrésnek, de napjainkban sajnálatos módon a tüdőrák előretörése miatt a tüdőgyógyászok fontosnak tartják az ez elleni küzdelmet is. Pillanatnyilag egy olyan rendelet van érvényben, ami küszöböt szab meg a tbc
előfordulási gyakoriságára. Ennek alapján, azokon a területeken, ahol a tbc incidencia, azaz
a tárgyévben felfedezett új tbc-sek aránya százezer lakosból több mint 25 fő (tehát huszonöt
százezrelék), ott kötelezően elrendelik a tüdőszűrést a harminc év feletti lakosság körében.
Azért a harminc év felettieknél, mert ez alatt az életkor alatt ma már nagyon ritka a betegség.
Magyarországon az utóbbi években elmondhatjuk, hogy az arányszám huszonöt százezrelék
alá csökkent, de tudjuk, hogy országon belül eltérő az előfordulása a betegségnek.
Aki még nincs harminc éves, de valamilyen egészségügyi problémából kifolyólag
úgy érzi, hogy elmenne tüdőszűrésre, annak a tüdőgondozóba szakvizsgálatra orvosi be
utalóval lehet menni.
Mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a tüdőbetegségeket?
Lehetőleg senki nem szokjon rá a dohányzásra, de ha már rászokott, akkor próbáljon meg
mielőbb leszokni. Fontos, hogy mindenki használjon zsebkendőt a betegségek idején, mert
így elkerülhető, hogy megfertőzzön másokat. A megfelelő védőoltásokat pedig mindenki
adassa be magának. És végül, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni: mindenki menjen el tüdőszűrésre, különösen, ha negyven év fölötti, és főként, ha dohányos.
Forrás: Budaörsi Napló

A projektekre elnyert támogatás
összesen: 46.467.942,– Ft
Gépek, berendezések, munkaeszközökre
ebből fordított összeg: 6.655.752,– Ft
2013. ÉVBEN IS FOLYTATÓDNAK
A START MUNKA MINTAPROJEKTEK
Az idei esztendőben is három projektben
vesz részt az Önkormányzat a start mintaprojektek közül. A mezőgazdasági, belvízelvezető rendszerek- és mezőgazdasági földutak rendbetétele projektekben.
A mezőgazdasági projektben foglalkozta
tottak képzésben is részt vesznek az idei esztendőben, a projektben 20 fő foglalkoztatatása valósul meg egy éves időtartamban. A
mezőgazdasági földutak rendbetétel projektben a 10 hónapos foglalkoztatás valósul meg
12 fő bevonásával.
A belvízelvezető rendszerek rendbetétele
projektben kétszer három és egyszer négyhónapos foglalkoztatás mellett 18 fő bevonására nyílik lehetőség.
A projektekben vállalt feladatok elvégzése megkezdődött. Az idei programokra több
mint 40 millió forint, támogatást nyert az
Önkormányzat!

„Borostyán Klub” Egészségünkért
Ami ősszel terv volt, ma valóság lett.
Megalapítottuk a daganatos betegek klubját.
Tagjai az érintettek és pártolótagok. A pár
tolótagok anyagi támogatást szervezői mun
kát, előadásokat vállalhatnak a klubban.

Nevük: „Borostyán Klub”
Vezetőjük: Farkas Árpádné, Papp Gábor
né, Fibi Gyuláné. Az érinttetek, és segítők fo
lyamatosan csatlakozhatnak a csoportunkhoz.
Érdeklődni a vezetőség tagjainál lehet. Várjuk
részvételüket, segítségüket.
Az elmúlt napokban a mi a Vigyázunk
Egymásra Egyesület tagjai megrakott kocsi
val érkeztünk a nyíregyházi Oltalom Szeretet
Szolgálathoz. Ruhaneműket porszívókat, fűtő
testeket szállítottunk, hogy a rászorulóknak se
gíthessünk. Köszönjük a jó szívvel adott ado
mányaikat. Jó érzés, hogy ha szükséges, mi Pó
csiak is sokat tehetünk egymásért.
Balázs Csabáné V.E.E. elnöke

Csupán egy aláírás!
A Vigyázzunk Egymásra Egyesület csat
lakozott egy országos népi kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy az Országgyű
lés mihamarabb tárgyaljon és döntsön a hazai
Közösségi Köldökzsinórvér Bank létrehozásá
nak tárgyában. Egy aláírással bárki hozzájá
rulhat ehhez a kezdeményezéshez. Az aláíró
ívet keresse Balázs Csabáné V.E.E. elnökénél.
Köszönjük, hogy aláírásával hozzájárul egy
jó ügyhöz!
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Újra felbőgnek a motorok a RabócsiRingen

Rallycross Országos Bajnokság és
Amatőr Versenysorozat 2013. március 31.
– április 01. Több mint 80 pilóta jelezte
indulását a már hagyományőrző 16. húsvéti Rallycross Versenyre!
A válság úgy tűnik, nem hogy csökkentette
a rallycross népszerűségét, hanem egyszerű
en növelte azt! A RabócsiRing egyedülálló
hangulata, és minden évben megújuló nyom
vonala, pedig immáron 1996 óta garanciá
ja a minőségi rendezvényeknek! A show ele

mek és az egész napos családi programok
az idei palettából sem hiányozhatnak, fel
lép Sub Bass Monster és Funktasztikus,
akik húsvétkor melegítenek be, a pünkösdi
videoklipp forgatásukhoz!
Bizonyára új műsorvezetőnknek, Világi
Péternek (RTL Klub) is be kell majd melegí
teni hangját a SuperCars döntőre, hiszen a
nevezések láttán neki sem lesz egyszerű dol
ga a nyolc „őrült" 500 + lóerős gépcsodák
csatájának közvetítésére!
Az amatőrök hosszú évek után, újra a régi
fényüket idézik, hiszen több mint 40 pilóta
jelezte részvételét, a húsvéti nyitányra, min
den kategóriában nagy indulószám, és óri
ási csata várható, új technikák, de az arcok
a régiek!
Mindezek garantálják a feledhetetlen
szórakozást, és várhatóan a régi szép idő
ket idézik majd vissza!
Jó szórakozást!
Részletes prograk: www.rabocsiring.hu

AZ AUTÓSPORT SZERELMESEINEK!
A RabócsiRing vár minden amatőr gokar
tost, motorost és autóst, valamint az edze
ni vágyó profi versenyzőket, cégeket március
közepétől, egészen november 30-ig, minden
héten, keddtől péntekig 14:00-tól 20:00-ig, illetve szombaton és vasárnap 09:00-tól 20:00ig, kivéve a rendezvények időpontjaiban,
a régi és új nyomvonallal, óriási hangulattal.
A rendezvények pontos idejéről a rendez
vénynaptárunkban bővebb tájékoztatás ta
lálható.     
A technikai sportok fellegvára, a Rabó
csiRing, 2013-ban is vár minden résztvevőt,
szurkolót, céget, hiszen Magyarországon ta
lán a legsokszínűbb rendezvényeket prezen
tálja a RabócsiRing csapata.
A rendezvények pontos idejéről folyama
tosan frissülő rendezvénynaptárunkból is tá
jékozódhatnak az érdeklődők a www.rabo
csiring.hu oldalon.

Idegen nyelvi és informatikai képzés Máriapócson!!!
Elindult a TÁMOP 2.1.2/12-1. „Idegen
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt Európai Uniós projekt Máriapócson, amelynek célja, hogy
támogassa az alacsony idegen nyelvi és
informatikai tudással rendelkező egyének munkaerőpiaci integrációját. A német

nyelvű és informatikai képzések már zajlanak és hamarosan indul a több csoportos angol nyelvi képzés is. A Művelődési
Ház és Városi Könyvtár valamint a Hun
gariCum Vendégház is részt vesz a szerve
zésben. Információt kérni és jelentkezni
mindkét helyszínen lehet.

Sárgatúró: ahogy a nagymamám készítette
A húsvéti menünek máig elengedhetetlen
része ez a végtelenül egyszerű étel! Közel
40 éve készítem én is a sárgatúrót, a nagy
mamámtól tanultam. Sokan ismerik a fahé
jas, vagy a mazsolás fajtáját. Ízlése és vidé
ke változtatja. Nagymamám mazsola, és fa
héj nélkül készítette, én is. Családom, unoká
im úgy szeretjük, ha kicsit inkább édesebb.
Hozzávalók: 1 l tej, 10 tojás, 10 ek cukor, 2 csomag vaníliacukor.
Elkészítése: A tejet nagyobb lábosban
forrni tesszük. Amíg felforr, addig a tojáso
kat cukrozva felverjük és a felforrt tejbe önt
jük. Ettől kezdve lassú tűzön folyamatosan

keverjük, amíg a fehérjék össze nem túrósod
nak és a savótól el nem válnak. Ha szépen
elválik, levesszük a tűzről és tiszta vászon
kendőbe vagy konyharuhába öntjük. Aztán
átlósan összecsomózzuk a kendő 2-2 sarkát
és csepegni akasztjuk a túrónkat, amíg össze
nem áll. Ujjhegynyi vastag szeletekre vágjuk,
ez a sárgatúró elmaradhatatlan része a hús
véti asztalnak.
A máriapócsi Szent Makrina Szociális
Otthon szakácsaként évek óta e recept sze
rint készítjük a konyhán is a Sárgatúrót. Az
idős lakók szerint nagyon finom. A régi idő
ket idézi vissza számukra.

Jó étvágyat! A receptet köszönjük: Kovács
Károlyné, Ica néninek.

Falugazdász jelenti: mezőgazdasági hírek
Földhasználat bejelentés: április 30-ig
hosszabbították meg a földhasználat a be
jelentés dátumát
Őstermelői igazolványok hosszabbítása: minden héten szerdán 8–12 óráig áll az

őstermelők rendelkezésére a falugazdász
szolgálat Máriapócson a Művelődési Ház
ban. Az Őstermelői igazolványok hosszab
bítása 2009 év előttiek esetében 2.000,–
Ft, 2009. év utániak esetében 1.000,– Ft.

Területalapú támogatás igénylését
április hónapban kezdik a meg a Szabó
István falugazdász, minden őstermelő érte
sítést kap az igénylés időpontjáról és szük
sége iratokról.
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Köszönetnyilvánítás
2013. március 14. estéjén
a szélsőséges időjárás követ
keztében a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona áramellátás nélkül maradt, melynek következtében
Intézményünk fűtése és meleg víz ellátása megállt. A fekvő betegek problémás szállíthatósága miatt mindent meg
kellett tennünk annak érdekében, hogy lehetőleg helyben
találjunk megoldást ennek az
állapotnak a megszűntetésére.
A nagy bajban rögtön éreztük

az emberek önzetlen segítőkészségét, amiért ez úton fejezem ki hálámat.
Engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjak Papp
Bertalan polgármester úrnak
és az Víz- és Csatornamű dolgozóinak, a részünkre nyújtott gyors és önzetlen segítségükért.
Máriapócs, 2013.03.18.
Gargya Zsolt
intézményvezető

Művészeti gála
Április hónapban kerül megrendezésre Művészeti gálánk, ahol
az alapfokú művészeti oktatásban részt vevő diákjaink mutatják be
megszerzett tudásukat. A rendezvényre szeretettel várjuk tanulóink
családját, valamint minden kedves érdeklődőt.

Jótékonysági bál
Immár hagyományaikhoz
híven az idén is iskolánk a
Máriapócsi Gyermekért Alapítvánnyal közösen megrendezte jótékonysági bálját. A
bál bevételét a taneszközök
fejlesztésére fordítja az alapítvány. Ezúton is szeretnénk
mindenkinek megköszönni a

Szelektív
hulladékgyűjtés
időpontjai
2013-ban
• Április 17.
• Május 15.
• Június 19.
• Július 17.
• Augusztus 21.
• Szeptember 18.
• Október 16.
• November 20.
• December 18.

Farsangi mulatság
2013. február 7-én tartották meg a farsangi mulatságot Máriapócson, a Boldog
II. János Pál pápa Idősek Otthonában. Az ünnepségen jelmezesen részt vettek a lakók,
dolgozók, és még az igazgatóúr is. A kabaré jeleneteket, verseket, énekeket, vidulást, édes fánkevés követte. Az intézet vendégül látta
a helyi Nyugdíjas Klub megjelent tagjait is, az intézet korábbi dolgozóit is.A saját farsangi mulatság előtt egy nappal, egy mikrobusznyi lakó,
Szakolyban vendégeskedett,
a Szent Lukács Szeretetszol-

gálat országos jelmezes rendezvényén, ahonnan ajándékokkal tértek haza.
Mulassunk együtt jövőre is!

Március idusa
Városi rendezvény keretében emlékeztünk a 48-as forradalom és
szabadságharc 165. évfordulójára. Iskolánk tanulói színvonalas verses, zenés összeállítással idézték fel a márciusi eseményeket.

támogatásokat, felajánlásokat.
Kérjük, ha lehetőségük
van, adójuk 1 %-val továbbra
is támogassák alapítványunkat.
Adószámunk:

18803932–1–15

INDUL A TÁNCHÁZ PROGRAM
A MÁRIAPÓCSI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
A Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával a máriapócsi Művelődési Házban elindul a táncház program. A rendezvény keretében minden
hónap első szombat délutánján 18 órától néptánc foglalkozásokkal és táncházzal várjuk a fiatal és idősebb generáció kikapcsolódni vágyó tagjait.
Belépés díjtalan. Első alkalom április
6. szombat 18 óra. Szeretettel várunk
mindenkit. A program támogatója az

Máriapócs régen és ma
Tisztelettel kérjük a lakosság segítségét, olyan régi fotókat és dokumentumokat,
tárgyakat szeretnénk össze
gyűjteni, amelyek megjelení
tik Máriapócs múltját, eseményeit, történelmét. Szeret
nénk a beérkező anyagokat

digitalizálni és a Könyvtár
honlapján elérhetővé tenni,
valamint Helytörténeti kiállítást rendezni.
Az anyagokat leadni a
Művelődési Házban lehet
hétköznaponként 8–16 között.

Határon túli magyar fiatalok Máriapócson
A Napfelkelte Közhasznú Alapítvány
támogatásával közel 40 határon túli magyar gyerek érkezett Máriapócsra. Nagy

öröm volt számunkra, hogy a részükre szervezett programok egy részén iskolánk tanulói is részt vehettek. Jó hangulatú

táncházi programban ismerkedhettek egymással, valamit a Mandala Dalszínház előadásán is együtt tapsolhattunk.
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JÁTÉK!

Boldog II. János Pál Pápa
Idősek Otthona hírei

A helyes megfejtés beküldői között három nyertest sorsolunk, akik könyvjutalomban részesülnek. A helyes megfejtést Máriapócs Város Önkormányzatához juttassák el (4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.) 2013. április 26-ig
(megfejtés, név, cím, telefonszám megadásával), és a szerencsés embereket
levélben értesítjük, a nyeremény átvételének részleteiről.

LÉLEKEMELŐ
2012. március 04-én dolgozóink lelkigyakor
laton vehettek részt a Zarándokházban, más in
tézmények munkatársaival együtt. Rohanó éle
tünkben felüdülést jelentett ez a nap. Kizökkentett
a hétköznapok szürkeségéből és egyhangúsá
gából. A színes programokkal tarkított nap főelő
adója, Intézményünk lelki vezetője Mosolygó Ti
bor atya volt.
Reméljük, hogy rendszeresé válik majd a fel
töltődésnek ez a formája.
Külön köszönet illeti a vendéglátóinkat, a Za
rándokház dolgozóit, akik nagyban hozzájárul
tak a nap sikeréhez.

NŐNAP 2013.
Az idei nőnapi rendezvényünk szokványosan
indult, köszöntőkkel, verssel az iskolások műsorá
val mégis rendhagyó lett, mert a női dolgozók és
vezetőség is úgy gondolta, hogy meglepetéssel
készül erre szép eseményre.
A férfiaknak gyermekkori képek alapján kel
lett kolléganőiket felismerni. Meglepő módon a
legeredményesebbnek intézményünk vezetője,
Gargya Zsolt bizonyult.
A vezetőség „örömszerző bizottsággá” alakult
át, és minden női dolgozó névre szóló díszokle
velet kapott, amely igazolja munkájának fontos
ságát.
Több oklevelet is kaptam már eddigi életem
során, de úgy gondolom ez igazán különleges he
lyet fog elfoglalni a többi között!
Tóthné Seres Éva foglalkoztatás-szervező

Játszottak,
és nyertek!
A 2012 decemberében
megjelent Pócsi Újság
lapunkban lévő
keresztrejtvény játékra
beérkező helyes megfejtés
beküldői közül sorsoltunk,
és Andicsku Ivett,
Bakó Anita, Csekk Bianka
nyertesek vehették át
könyvjutalmukat.
Ezúton is gratulálunk
nekik!

Honosítás Városunkban
Városunkban is lehetőség volt az 1993. évi LV. törvény alapján a honosítási, vis�szahonosítási kérelmek leadására a külföldön élő magyar honfitársaink számára.
A jogszabályváltozás miatt 2013. március 01. napjával a magyar állampolgárság
ra irányuló kérelmeket a Nyírbátori Járási Hivatalban van lehetőség leadni.
Magyarország Köztársasági elnöke a kérelmek kedvező elbírálása után honosítási,
visszahonosítási okiratot állít ki az érintettek részére. Melyet az ünnepélyes eskütétel
követ. Az eskütétellel a külföldön élő magyar személy(ek) megszerzi(k) a kettős állam
polgárságot. Máriapócson a 2013. évben 44 darab kérelem 63 fővel került leadás
ra. A legutóbbi eskütételen 14 fő szerezte meg a magyar állampolgárságot.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
Közeledik a kereszténység legnagyobb ünne
pe a húsvét, amikor Jézus kereszthalálára és fel
támadására emlékezünk. A szokásosnál is sokré
tűbb programsorozat teszi emlékezetessé a nagy
böjti időszakot az otthon lakói számára. Tavaszt
idéző, mosolyt csalogató teadélutánon felidézzük
a régi húsvéti népszokásokat, emlékeket, a férfi
ak versenyezhetnek, ki tud locsolóverset. Manuá
lis foglalkozás keretén belül húsvéti ajtódíszeket,
asztali díszeket készítünk. Kirándulást tervezünk
az erdőbe, folyópartra, ahol a rét élővilágának
ismerkedése mellett, barkát, aranyesőt gyűjtünk.
Miklós a teológushallgató, aki nálunk tölti a szo
ciális évének a gyakorlatát, naponta tart vallá
sos témájú felolvasást lakóinknak, és imádkozzák
a rózsafüzért. Hamvazó szerdától minden szer
dán és pénteken ízletes húsmentes ételeket tá
lalnak elénk a konyhásaink. Húsvétkor pedig a
hagyományos ünnepi ételek kerülnek az asztalra:
pászka, sonka, tojás.
Épp úgy, mint otthon, itt is elkezdődik a nagy
takarítás, de emellett a lelki nagytakarításra is
készülünk. A fekvő betegek gyónási és szentáldo
zási igényeiket jelezzük az atyáknak. A böjti idő
szakban oda kell figyelnünk, hogy a leginkább lé
lekromboló dolgokat tudjuk elhagyni. Mindent ki
kell dobálni, ami nem oda való. Hisz ha magunk
ba tartjuk, magunkba zárjuk kétségeinket, akkor
egy idő után lelkünk megtelik, csak éppen az nincs
ott, akinek leginkább ott lenne a helye: Isten.
Linzenbold Sándorné szoc. ment. hig. munkatárs
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Elhunytak
Tamás Sándor
Makrai Pálné
Sándor Jánosné
Szondi Béla Gézáné
Gurzó Miklós
Oroszi Jánosné
Mányák Györgyné
Doviscsák János
Varga József
Nagy Mihály
Varga Jolán
Pelei Józsefné
Köbli Attila
Nyugodjanak békében!

Gólyahírek

Páldi Sándor – 2013.01.09.
Anyja neve: Vincze Valéria
Tóth Léna – 2013.01.19.
Anyja neve: Kiss Mariann
Horváth Attila – 2013.01.25.
Anyja neve: Horváth Alexandra
Horváth Hanna Jolán
– 2013.02.08.
Anyja neve: Horváth Tímea
Orosz György – 2013.03.01.
Anyja neve: Nagy Zelma
Pongó Zoltán – 2013.03.04.
Anyja neve: Kajdi Erika
Jó egészséget,
és boldog életet kívánunk nekik!
A Máriapócsi római katolikus
Kistemplom nagyheti és húsvéti
szertartási rendje
Március 24. Virágvasárnap: 0915:
Barkaszentelés, Szentmise, Passió
Március 28. Nagycsütörtök: 1600:
Szentmise az Utolsó Vacsora
emlékére
Március 29. Nagypéntek:1600:
Nagypénteki szertartás
Március 30. Nagyszombat:1700:
Nagyszombati szertartás,
templomi körmenet
Március 31. Húsvétvasárnap: 0630:
Pászkaszentelés, 0915
Ünnepi szentmise
Április 01. Húsvéthétfő: 0915:
Ünnepi szentmise

HÚSVÉT ÜNNEPE
„Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta!” Igaz, hogy az év legbensősége
sebb ünnepe a karácsony, de a legnagyobb ün
nepe Urunk Jézus feltámadása: a Húsvét! Mert Ő
szenvedésével, halálával és feltámadásával váltot
ta meg a világot! Jézus a saját erejéből támadott
fel, ezzel bebizonyította, hogy igaz, amit ő taní
tott, igaz a mi hitünk! A feltámadott Jézus egyben a
mi reménységünk forrása: amint Ő feltámadott, mi
is fel fogunk támadni! Ebben a feltámadásban lel
kileg már most részesít bennünket Egyházunk, ami
kor a húsvéti gyónásban bűnbánatunk által megha
lunk a bűnnek és újra kezdünk igazabb, Krisztus kö
vetőbb életet élni!
Urunk Jézus feltámadása azt mutatja: a keresz
tény ember életében is minden nagypéntekre hús
vét következik! Minden szenvedés áldások forrása!
Ha ránk szakadnak a szenvedések, akkor tudjuk: ha
Krisztussal élünk, szenvedünk és halunk, akkor Őve
le is támadunk fel! Hiszünk abban, hogy minden
Jézussal elviselt éjszakát nappal követi! Van értel
me szenvedésünknek is! Az élet keresztjeire is ezen
túl szeretettel nézünk: arra gondolunk: Jézus is ke
resztet hordozott! És tőle tanultunk meg másokért is
szenvedni, és ezáltal másokat szeretni!
Jézus megnyílt sírja az Ő győzelmének jele! El
lenségei megtanulhatják: őellene csak bukásra ítélt
harcot folytathatnak! És azt is tudjuk: Jézus Egyhá
zába is beleoltotta a feltámadás csíráit: Egyházunk
életében is vannak nagypénteki napok, de eljön az
óra, amikor széttörik a pecsét a síron, elgördül a
szikla és új virágzásnak indul! Ferenc pápánk első
napjai ezt a reményt sugallják!
A Húsvét magyarságunk életében is a remény
forrása: magyar népünket ezer év alatt hányszor
sírba tették! Trianonban meg is csonkították! De a
keresztény hitben élő magyar nép most is felfog tá
madni! Azonban feltámadásunknak van egy fon
tos feltétele: Csak Krisztussal lehet feltámadnunk!
Ha megújítjuk hitünket, akkor Őbelé kapaszkodunk!
Őt kell magunkhoz ölelnünk bűnbánatunkkal!  Vele
együtt kell keresztre szegeznünk bűnös életünket. El
kell fogadnunk az evangélium erkölcsi rendjét! Meg
kell bocsátanunk minden megtérő ellenségnek! Hi
hetünk Magyarország feltámadásában? Csak egy
féleképpen! – Ha Krisztus sírjában eltemetjük egyé
ni és nemzeti bűneinket, akkor vele egyesülve vár
hatjuk nemzetünk allelújás, húsvéti feltámadását!
Bűneinktől megtisztulva, lélekben és magyarsá
gunkban megújult Húsvétot ajándékozzon nekünk a
Feltámadott Üdvözítőnk!
Allelújás jó kívánságokkal: Károly atya
***
Pilinszky János:

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad és fölzeng a világ.
Mert megölhették a hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELET
MÁRCIUS 24-én (vasárnap)
MÁRCIUS 29-én (Nagypéntek)
MÁRCIUS 31-én (vasárnap)
Húsvét első napja (Úrvacsora osz
tás) délután fél 3-kor lesz.
A húsvéti istentisztelet rendtől elté
rően minden második vasárnap igét
hirdet Sipos Brigitta kállósemjéni re
formátus lelkésznő.
Helye: Boldog II. János Pál Pápa
Idősek Otthona kápolnája

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI
SZERTARTÁSI REND
A MÁRIAPÓCSI
KEGYTEMPLOMBAN
Március 25, Nagyhétfő:
08.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
17.00 Nagy alkonyati
istentisztelet Aranyszájú
Szent János Liturgiával
Március 26, Nagykedd:
17.00 Előszenteltek Liturgiája
Március 27, Nagyszerda:
17.00 Előszenteltek Liturgiája
Március 28, Nagycsütörtök:
17.00 Nagy Szent Bazil
Liturgiája nagy alkonyati
istentisztelettel utána
Kínszenvedési evangéliumok
Március 29, Nagypéntek:
06.00 I. Királyi imaóra
09.00 III. Királyi imaóra
12.00 VI. Királyi imaóra
16.30 IX. Királyi imaóra
17.00 Sírba tételi vecsernye,
körmenettel
Március 30, Nagyszombat:
08.30 Jeruzsálemi utrenye
17.00 Nagy Szent Bazil Liturgiája
vecsernyével
Március 31, Húsvét vasárnap:
05.00 Feltámadási szertartás,
pászkaszentelés
08.00 Szent Liturgia
pászkaszenteléssel
10.00 Szent Liturgia
pászkaszenteléssel
15.00 Vecsernye
Április 1, Húsvét hétfő:
07.15 Utrenye
08.00 Szent Liturgia
10.00 Szent Liturgia
(Körmenet, olajkenet)
15.00 Vecsernye
Április 2, Húsvét kedd:
08.00 Utrenye
10.00 Szent Liturgia
17.00 Szent Liturgia,
utána vecsernye
A fényes hét további napjain
17.00-tól lesz Szent Liturgia.
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ÚJ EGYENRUHÁBAN A POLGÁRŐRÖK

A máriapócsi Polgárőrség tagjai tetőtől talpig új egységes
egyenruhába öltöznek.
Polgárőr sapka, polgárőr ing, 3 funkciós lélegző kabát, polgár
őr láthatósági mellény, szolgálati nadrág, bakancs található az új
repertoárban. A 2013. március 17-i átadáson jelen volt Papp Ber
talan Máriapócs Város polgármestere, Kapin István kegyhelyigaz
gató és a Máriapócsi Polgárőrség tagsága. Lőrincz Péter az egye
sület elnöke és polgármester úr szóltak pár szót az egyenruha be
szerzéséről, melyet MVM és Leader pályázaton nyert az egyesü
let, 27 fő részére, közel 1millió Ft támogatással, majd Kapin Ist
ván, máriapócsi Kegyhelyigazgató megáldotta és megszentelte az
új öltözékeket.

Nyílt nap
az
iskolában

Iskolabál képekben

Iskolai farsang

Óvodai farsang

Az új kazán az Óvodában

Honosítás Városunkban

Pásztor Károly atya az
Idősek Otthonában
Házszenteléskor

Nőnapi köszöntés

